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BAB IV 

PENUTUP 

 

IV.1. Kesimpulan 

Penulisan tugas akhir ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan 

pada PT. Pegadaian tahun 2019 – 2021 dengan menggunakan indikator pada 

Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara KEP-100/MBU/2002. Data 

dalam penulisan ini diperoleh melalui website resmi PT. Pegadaian, yaitu dengan 

menggunakan laporan keuangan yang sudah dibagikan oleh perusahaan. 

Berdasarkan seluruh tahapan penulisan yang telah dilakukan maka kesimpulan 

dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: 

1. Return On Equity pada PT. Pegadaian selama 3 tahun mendapatkan nilai 

bobot rendah dan semakin rendah setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan 

perusahaan hanya mencetak sedikit laba bersih dan mengalami penurunan 

setiap tahunnya, sehingga perusahaan hanya dapat memberikan sedikit 

keuntungan bagi pemegang saham preferen dan saham biasa. 

2. Return On Investment pada PT. Pegadaian selama 3 tahun mendapatkan nilai 

bobot sangat rendah. Hal ini dikarenakan perusahaan hanya mencetak sedikit 

laba bersih dan mengalami penurunan setiap tahunnya, sehingga perusahaan 

hanya memiliki sedikit kemampuan untuk menginvestasikan modal kedalam 

bentuk aktiva untuk mendapatkan keuntungan.  

3. Cash Ratio pada PT. Pegadaian selama 3 tahun tidak mendapatkan nilai 

bobot sama sekali. Hal ini dikarenakan kas yang dimiliki perusahaan 

sangatlah sedikit, sehingga perusahaan terkendala jika harus membayar 

hutang lancarnya dengan kas.  

4. Current Ratio pada PT. Pegadaian selama 3 tahun mendapatkan nilai bobot 

tertinggi. Hal ini dikarenakan perusahaan memiliki aktiva lancar yang cukup 

besar, sehingga perusahaan dapat dinyatakan mampu dalam membayar 

kewajiban jangka pendeknya.
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5. Collections Period pada PT. Pegadaian selama 3 tahun mendapatkan nilai 

bobot tertinggi. Hal ini dikarenakan perusahaan hanya memiliki sedikit 

piutang usaha, sehingga perusahaan memiliki periode yang cepat untuk 

dapat mengumpulkan piutang.  

6. Perputaran Persediaan pada PT. Pegadaian selama 3 tahun mendapatkan 

nilai bobot tertinggi. Hal ini dikarenakan perusahaan hanya memiliki sedikit 

total persediaan, sehingga selama satu periode perusahaan dapat mengelola 

perputaran dana yang ditanam dalam persediaan dengan sangat baik. 

7. Total Asset Turn Over pada PT. Pegadaian selama 3 tahun mendapatkan nilai 

bobot rendah. Hal ini dikarenakan total pendapatan perusahaan yang rendah, 

sehingga perputaran total aktiva yang diukur melalui penjualan mendapatkan 

hasil yang rendah. 

8. Rasio Total Modal Sendiri terhadap Total Aset pada PT. Pegadaian selama 

3 tahun mendapatkan nilai bobot tertinggi. Hal ini dikarenakan perusahaan 

memiliki total modal sendiri yang cukup dan semakin meningkat setiap 

tahunnya, sehingga semakin tinggi hasil rasio maka semakin kecil jumlah 

modal pinjaman yang digunakan untuk membiayai aktiva perusahaan, selain 

itu juga memiliki tingkat keamaan yang baik untuk kreditur. 

IV.2. Saran 

Adapun saran yang dapat penulis berikan ialah sebagai berikut: 

1. Return On Equity yang dihasilkan PT. Pegadaian selama periode 2019-2021 

diharapkan dapat lebih ditingkatkan, terutama pada laba bersih melalui 

pendapatan penjualan emas sejalan dengan ekuitasnya ditahun yang akan 

datang. 

2. Return On Investment yang dihasilkan PT. Pegadaian selama periode 2019-

2021 diharapkan dapat lebih ditingkatkan, terutama pada laba bersih melalui 

pendapatan penjualan emas sejalan dengan aktivanya ditahun yang akan 

datang. 
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3. Cash Ratio yang dihasilkan PT. Pegadaian selama periode 2019-2021 

diharapkan dapat lebih ditingkatkan, terutama pada ketersediaan kas melalui 

aktivitas operasi, arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi, 

dan arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan agar dapat 

berjaga-jaga apabila ada kewajiban yang harus segera dibayar oleh 

perusahaan. 

4. Current Ratio yang dihasilkan PT. Pegadaian selama periode 2019-2021 

memiliki hasil yang sangat baik dan diharapkan perusahaan dapat 

mempertahankan pada tahun yang akan datang. 

5. Collections Period yang dihasilkan PT. Pegadaian selama periode 2019-

2021 memiliki hasil yang sangat baik dan diharapkan perusahaan dapat 

mempertahankan pada tahun yang akan datang. 

6. Perputaran Persediaan yang dihasilkan PT. Pegadaian selama periode 2019-

2021 memiliki hasil yang sangat baik dan diharapkan perusahaan dapat 

mempertahankan pada tahun yang akan datang 

7. Total Asset Turn Over yang dihasilkan PT. Pegadaian selama periode 2019-

2021 diharapkan dapat ditingkatkan lagi melalui penjualan emas ditahun 

yang akan datang. 

8. Rasio Total Modal Sendiri terhadap Total Aset yang dihasilkan PT. 

Pegadaian selama periode 2019-2021 memiliki nilai yang sangat baik dan 

diharapkan perusahaan dapat lebih meningkatkan lagi pada tahun yang 

akandatang. 

  


	BAB IV
	PENUTUP
	IV.1. Kesimpulan
	IV.2. Saran


